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Аналіз ринку державних закупівель
США



Ринок державних закупівель США є досить
закритим та оборонноорієнтованим
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94%
державних тендерів

виграно компаніями з США 

64%
товарів невійськового 

призначення закупило 

Міністерство оборони США

15%
державних тендерів, це

товари військового 

призначення

За результатами федеральних тендерів на закупівлю товарів 

протягом 2014-2016 рр.



Серед товарів невійськового призначення
лідерами є медичні товари, ПЗ та паливо
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ТОП 10 товарів за часткою у публічних 

закупівлях (2014-2016 рр.)

ТОП 10 товарів за кількістю контрактів 

(2014-2016 рр.)

№ Назва товару %

1 Ліки та біопрепарати 16.74

2 Рідкі пропелленти та паливо на 

основі нафти
8.55

3 Програмне забезпечення 5.57

4 Газові турбіни і реактивні двигуни для 

літаків та їх складові
5.06

5 Медичні і хірургічні інструменти, 

обладнання та витратні матеріали
3.13

6 Дорогоцінні метали 2.82

7 Комунікаційне обладнання 2.80

8 Рідке паливо 2.29

9 Радіолокаційне обладнання 2.21

10 Обладнання для радіоелектронної 

боротьби
2.20

№ Назва товару %

1 Програмне забезпечення 8.21

2 Медичні і хірургічні інструменти, 

обладнання та витратні матеріали
6.27

3 Ліки та біопрепарати 4.53

4 Рідкі пропелленти та паливо на основі 

нафти
4.05

5 IT допоміжне обладнання 2.96

6 Молочна продукція та яйця 2.68

7 Комунікаційне обладнання 2.43

8 Будівельні матеріали 2.13

9 Обладнання та витратні матеріали для 

інтроскопії медичного, стоматологічного 

та ветеринарного призначення
2.10

10 Пасажирський автотранспорт 2.04



Зростає попит на засоби для прибирання, продукти
харчування, друковану продукцію та IT обладнання
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ТОП 10 товарів за темпом зростання у державних закупівлях

(2014-2016 рр.)

№ Назва товару %

1 Натирачі підлоги та обладнання для прибирання 192

2 Заготовки з резини 165

3 Спеціальні дієтичне харчування 158

4 Типові бланки 145

5 Волоконно-оптичні комутатори 140

6 Галантерея та фурнітура для одягу 124

7 Посуд 124

8 Нагрівачі води та повітря 116

9 Несамохідні вантажно-розвантажувальні механізми 112

10 Глина та залізобетонні вироби 100

11 Джеми, мармелад і консерви 100

12 Спіральні, плоскі, пластинчаті пружини 100

13 Засоби для кріплення 100



Система державних закупівель США

• Правова основа та порогиGPA

• Основні етапи державних тендерів в США

• Корисні посилання



Правова основа федеральних закупівель США

Закон про федеральні закупівлі (FAR)

• FAR регулює всі види федеральних закупівель

• FAR зобов’язує державні органи подавати пропозиції англійською 

мовою та вказувати суми контрактів у доларах США

• Кожен федеральний орган за необхідності вводить власні правила 

закупівель, які не суперечать FAR та доповнюють його

• Кожен штат має специфічні правила закупівель, що не суперечать 

FAR та окремі онлайн-сервіси з оголошеннями про тендери
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FAR складається майже з 2000 сторінок, однак для конкретного контракту 

потрібно опрацювати лише відповідну частину FAR. Переконайтеся, що ви 

користуєтеся главами FAR або додатками, що вказані у запиті тендерної 

пропозиції. 

Якщо маєте сумніви – уточніть інформацію у замовника!



США відкриває для учасників з країн GPA 
тендери з вартістю вище порогових значень

Товари і послуги
Будівельні 

роботи

Центральні державні органи 191,000 7,358,000

Регіональні державні органи 521,000 7,358,000

Державні органи з особливими вимогами 

(Список A)
250,000 -

Державні органи з особливими вимогами

(Список B)
589,000 -

Інші державні органи - 7,358,000

Порогові значення GPA для США на 2016-2017 (USD)
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Для участі у федеральних закупівлях необхідно
зробити наступні кроки

Пошук актуального 

оголошення

Підготовка тендерної 

пропозиції

Потенційним учасникам необхідно зареєструвати компанію 

у Системі управління державними замовленнями (SAM) –

базі даних учасників державних тендерів. 

Актуальні тендерні пропозиції для вашого бізнесу можна 

знайти на ресурсах федерального уряду.

Для закупівлі товарів або послуг державний орган публікує 

запит тендерних пропозицій – документ, у якому детально 

описуються умови участі в тендері.

Уряд обирає найбільш вигідну пропозицію на основі 

критеріїв оцінки, що вказані у запиті тендерних 

пропозицій. Це може бути цінові або будь-які інші критерії. 

Реєстрація компанії 

на SAM

Вибір найбільш 

вигідної пропозиції

Укладення контракту
У разі, якщо компанія виграла тендер, потрібно пам’ятати, 

що будь-яке порушення умов державного контракту 

супроводжується застосуванням санкцій. 
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Реєстрація на SAM

Реєстрація доступна онлайн

Реєстрація та зберігання профілю на SAM безкоштовні

Реєстрація компанії на SAM

Система управління державними замовленнями (SAM) – це офіційний сайт 

федерального уряду, що є базою даних учасників державних тендерів США. SAM

усуває потребу надавати одні й ті самі дані декілька разів, таким чином спрощуючи 

процес подачі тендерної пропозиції

Активація профілю на SAM може зайняти до 10 робочих днів, для інших 

державних ІТ систем ця інформація стане доступною через додаткові 24 

години

Для того, щоб профіль залишався активним, необхідно оновлювати 

інформацію на SAM мінімум один раз на рік

www
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Реєстрація компанії на SAM

отримати DUNS номер - унікальний ідентифікаційний номер, що 

підтверджує існування суб’єктів підприємницької діяльності по всьому світу

…протягом 2-5 робочих днів (максимум - 30 робочих днів)…

отримати NCAGE код - ідентифікаційний код у обліковій системі НАТО, 

що підтверджує існування конкретного об’єкту у конкретній локації 

…протягом 1-3 робочих днів (максимум - 5 робочих днів)…

визначити NAICS код - код, що використовується федеральними 

статистичними відомствами для класифікації компаній у процесі збору, 

аналізу та публікації статистичних даних

Усі необхідні номера та коди можна отримати/визначити онлайн

Інформація, необхідна для реєстрації компанії
на SAM (1/2)



Інформація, необхідна для реєстрації компанії
на SAM (2/2)
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Реєстрація компанії на SAM

Інформація про діяльність 

компанії: види товарів та послуг, 

що постачає компанія, кількість 

працівників, дохід компанії тощо

Ствердження, що 

підтверджують статус компанії 

як малого бізнесу або інші 

відповіді на питання, які 

необхідні відповідно до 

федерального законодавства

Дані контактних осіб та осіб, 

відповідальних за участь у 

державних тендерах, дебіторську 

заборгованість, доступ персоналу 

до державних електронних бізнес-

систем США

Загальні відомості про 

компанію, фінансова 

інформація, інформація про 

будь-які провадження, що 

стосувалися компанії



Federal Business Opportunities (FBO або FedBizOpps) – це 

основний онлайн ресурс, де федеральні державні органи 

публікують оголошення про закупівлі товарів і послуг
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Пошук актуального оголошення

Sub-Net – це онлайн сервіс, де головні постачальники 

публікують оголошення про пошук потенційних 

субпідрядників. Такі оголошення в першу чергу призначені 

для малого бізнесу

GSA Каталоги – це онлайн каталоги багаторазових 

закупівель, в яких державні органи можуть замовляти товари 

та послуги відповідно до цін та умов, які попередньо 

погоджені між Управлінням загальних послуг (GSA) та 

потенційними постачальниками

Основні джерела пошуку тендерних запитів

S
ch
ed
u
le



Торги з переговорами та закриті торги є
основними видами тендерних процедур

За процедурою закритих торгів, уряд оцінює тендерні пропозиції без 

обговорення та обирає учасника, чия пропозиція є найбільш вигідною з 

урахуванням лише ціни та цінових факторів

Торги з переговорами дозволяють проводити переговори до 

присудження контракту. Проте, запит тендерних пропозицій 

фактично може й не включати переговори
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Підготовка тендерної пропозиції



Існує 4 основні види запиту інформації для
участі у тендері

Запрошення до участі в тендері (IFB) - найчастіше відноситься до 

закритих торгів. Відсутні будь-які переговори – ваша “тендерна пропозиція 

говорить сама за себе”
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Підготовка тендерної пропозиції

Запит пропозицій (RFP) - зазвичай відноситься до торгів з переговорами. 

Державні органи оголошують вимоги до потенційних постачальників та 

запрошують їх до подання тендерних пропозицій

Запит ціни (RFQ) - носить інформаційний характер і використовується для 

отримання необхідної інформації та цін, проте відповіді на RFQ не 

вважаються тендерними пропозиціями

Запит інформації (RFI) - є попереднім повідомленням зацікавленості 

уряду в конкретних науково-дослідних і дослідно-конструкторських 

проектах. Може використовуватись для визначення потенційного інтересу 

учасників торгів. 



Різниця між контрактами з фіксованою ціною та з
відшкодуванням витрат

Контракти з фіксованою ціною поділяються на:

• Контракти з твердо зафіксованою ціною (Firm Fixed-price) – ціна 

узгоджується до укладення контракту і не змінюється

• Контракти з фіксованою ціною з поправкою на зміну ціни (Fixed-price 

With Economic Price Adjustment) – містять положення для врахування 

різних форс-мажорів і змін витрат

Контракти з відшкодуванням витрат поділяються на: 

• Витрати та фіксований прибуток (Cost-plus-fixed-fee) – винагорода 

фіксується на момент укладення контракту та не змінюється незалежно 

від фактичних витрат

• Відшкодування витрат та заохочуюча винагорода (Cost-plus-incentive-fee)

– постачальник отримує відшкодування всіх витрат та винагороду, сума 

якої прив'язана до фактичних витрат
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Підготовка тендерної пропозиції



Підготовка тендерної пропозиції

Замовник може вимагати тендерну гарантію

Сума тендерної гарантії повинна становити не менше 20% 

від тендерної ціни, проте не повинна перевищувати $3 млн

Замовник може розірвати контракт і 

утримати тендерну гарантію, якщо 

переможець не може або 

відмовляється надати всі необхідні 

документи

Замовник зобов'язаний повернути 

тендерну гарантію, якщо учасник не 

виграв тендер або переміг та надав усі 

необхідні документи
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Як отримати банківську гарантію в Україні

Підготовка тендерної пропозиції

Опція А Опція Б

Банк, що бере 

участь у програмах 

EBRD та IFC

Український банк 

з іноземним 

капіталом

Іноземний Банк з 

рейтингом A

ЕBRD (TFP)

IFC (GTFP)
Материнський 

Банк 

Український постачальник Іноземний замовник
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Банки-емітенти, які можуть надати гарантію
через EBRD та IFC

Trade Facilitation Program
(Програма сприяння торгівлі ЄБРР)

Global Trade Finance Program
(Глобальна програма торговельного

фінансування МФК)

Підготовка тендерної пропозиції



В залежності від процедури закупівель можуть
бути встановлені як цінові так і нецінові
критерії

У закритих торгах враховуються 

лише ціна та цінові критерії.

Ціновими критеріями є: 

• Передбачувані витрати чи відстрочки

(наприклад, вартість доставки)

• Зроблені чи запитані учасником зміни

• Федеральні, державні чи місцеві 

податки

• Походження товарів (для закупівель

нижче порогів GPA)

У торгах із переговорами 

враховуються ціна та нецінові 

критерії.

Неціновими критеріями є: 

• Результати виконання договорів у 

минулому

• Оцінка технічних характеристик

• Управлінські можливості

• Кваліфікованість персоналу

• Попередній досвід

• Можливість залучення МСБ як 

субпідрядників
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Вибір найбільш вигідної пропозиції



Замовник може вимагати гарантійні зобов’язання

Гарантує, що постачальники та субпідрядники 

отримають оплату за виконану роботу за 

контрактом

Гарантує, що контракт буде виконаний у 

строки та відповідно до умов контракту

Selection of the most advantageous tender

Гарантійне платіжне 

зобов’язання

Гарантійне зобов’язання з 

виконання контракту

21

Укладення контракту

Є обов'язковими лише для контрактів з надання будівельних послуг вартістю 

більше ніж $150,000

Гарантійне зобов’язання з виконання 

контракту може знадобитися, якщо:

• Об'єкти чи фонди державної власності

надаються у використання постачальнику 

для виконання контракту

• Постачальник продає активи, чи 

зливається з іншим підприємством

• Сплачено істотні аванси

• Контракти стосуються демонтажу, зносу 

чи перенесення елементів благоустрою

• Гарантійне платіжне зобов'язання 

потрібне у тому випадку, якщо потрібне 

гарантійне зобов'язання з виконання 

контракту та якщо державний орган 

зацікавлений у його використанні



Державні органи можуть розірвати контракт

Основними причинами є:

• Неможливість поставки у терміни 

визначені контрактом

• Відсутність прогресу за 

контрактом, що ставить під загрозу 

його виконання

• Невиконання будь-яких умов 

контракту

Внаслідок невиконання 

зобов'язань за ним
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Укладення контракту

В односторонньому 

порядку

Таке розірвання контракту захищає 

інтереси держави дозволяючи 

відміняти поставку товарів або послуг, 

які стали неактуальними



Українські компанії, що беруть участь у
федеральних закупівлях США
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Укладення контракту

Українські компанії вже виграють державні
тендери США

№ Назва товару/послуги Сума, $

1 Пасажирські транспортні засоби 3,315,000 

2 Управління портфелем проектів 1,374,676

3 Кінокамери 1,043,132 

4 Будівництво шкіл 925,861

5 Будівництво лікарень 771,785

6 Оренда і сервісне обслуговування біотуалетів 747,092

7 Ланцюгові та сталеві троси 643,800 

8 Електрогенератори та генераторні установки 585,600 

9 Компоненти обчислювальної техніки 266,020 

10 Паливні цистерни 228,000 

Українські компанії за період 2014 – 2016 рр. поставили до США товари та послуги 

невійськового призначення більше ніж на 12 млн дол. США



• Закон про федеральні закупівлі (FAR): 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/30336/Public_Procurement_Law_2015_consolidated.pdf

• Повний перелік додатків до FAR: https://www.acquisition.gov/?q=Supplemental_Regulations 

• Повний перелік регіональних правил для закупівель та онлайн-сервісів з тендерними оголошеннями 

штатів 

https://ustr.gov/issue-areas/government-procurement/additional-information-on-US-Procurement#Subcentral

• Реєстрація DUNS номеру: https://fedgov.dnb.com/webform

• Подача запиту на отримання NCAGE коду: https://eportal.nspa.nato.int/AC135Public/scage/CageList.aspx

• Північноамериканська система класифікації галузей (NAICS): https://www.naics.com/search/

• Система управління державними замовленнями (SAM): https://www.sam.gov/

• Federal Business Opportunities (FBO): https://www.fbo.gov/ 

• Sub-Net: http://web.sba.gov/subnet/

• GSA Каталоги: http://www.gsa.gov/portal/category/100611 
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